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A kutatás háttere és célja: Világszerte járványos halmozódást mutat a Clostridium difficile fertő-
zés (CDI). A kórokozó károsítja a vastagbél nyálkahártyáját súlyos bélgyulladást eredményezve. A meg-
betegedés ellen véd a fiziológiás bélflóra. CDI csak a normál flóra károsodása esetén jön létre, legy-
gyakrabban antibiotikum szedést követően. Kezelése általában újabb antibiotikum adásával történik, 
azonban antimikrobiális szerek alkalmazása mellett magas a terápiás kudarc aránya. Jelentős erőfe-
szítések történnek alternatív kezelési stratégiák kidolgozására, melyek közül a faecalis microbióta 
transzplantáció (FMT) kezd teret hódítani. Ennek során egészséges donor széklet szuszpenzióját jut-
tatják a beteg bélrendszerébe. Az új módszer elterjedése ellenére még nem tisztázott, hogy mi a szék-
let homogenizátum előállításának legbiztonságosabb és bakteriális életképesség, tárolhatóság és al-
kalmazhatóság szempontjából leghatékonyabb módja. Beszámolunk a fenti kihívásokra munkacso-
portunk által kínált innovatív megoldásokról.

Eredmények: A Debreceni Egyetemen akadémiai és ipari együttműködés keretei között kifejlesz-
tettünk egy új, gyógyszergyártási technológiai háttér mellett megvalósított, a kritikus termelési pon-
tokon automatizált, standardizált, minőségirányítási rendszerrel bíró intestinalis microbiota transzp-
lantációs rendszert, mely alkalmas a széklet homogenizátum zárt feldolgozására és felhasználóbarát 
kiszerelésre. Az automatizált feldolgozás köré szervezett donor- és székletbanki háttérrel, valamint fa-
gyasztott intestinalis microbiota graft tárolással fokozható a beteghozzáférés és betegbiztonság. Az 
így előállított standardizált faecalis szuszpenzió fagyasztva szárításával kapszulázásra alkalmas ter-
mék állítható elő. Kulturomikai, majd ezt követő MALDI-TOF tömegspektrometriai vizsgálatokkal 
bizonyítást nyert, hogy liofilizálással a humán intestinalis microbiom bakteriális viabilitása és biodi-
verzitása prezerválható. 

Összefoglalás: A munkacsoportunk által kifejlesztett automatizált FMT rendszer, az ehhez társuló 
donor- és fagyasztott székletbanki háttér, továbbá a liofilizált intestinalis graftot tartalmazó kapszula 
előállítása ígéretes új eljárás lehet a CDI kezelésére és az FMT széleskörű hozzáférhetőségének bizto-
sítására.
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